
 

 

 

Изх. № 215/12.08.2021 г. 

ДО 

ПРОФ. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ 

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И 

НАУКАТА 

 

ОТНОСНО: обявен за обществено обсъждане Проект на Постановление на 

Министерския съвет за приемане на Списък на професионални направления и защитени 

специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 

 

Във връзка с обявеното обществено обсъждане за даване на предложения за 

допълнение на Проект на Постановление за приемане на Списък на професионални 

направления и защитени специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето 

образование за учебната 2021/2022 г., в дадения от Вас срок (до 13.08.2021 г.) се 

обърнахме към членовете на Асоциация на индустриалния капитал в България за 

становище, като обобщеното такова представяме на Вашето внимание. 

Предлагаме професионално направление 5.1. „Машинно инженерство“ да 

бъде включено в посочения списък със следните специалности: 

- Машинно инженерство; 

- Машиностроене и уредостроене;  

- Автоматика, информационна и управляваща техника; 

- Машиностроителна техника и технологии;  

- Мехатроника. 

Посочените специалности, като специалността „Машинно инженерство", 

специалност “Машиностроене и уредостроене” и останалите, осигуряват фундаментална 

подготовка в областта на машиностроенето, както и придобиване на знания и умения за 

прилагането на основните инженерните принципи при проектиране, анализ, 

производство, управление и експлоатация на машини и техники за производство, 

дигитализация в машиностроенето и уредостроенето, развиване на интелигентни 

системи в машиностроенето.  

При набиране на заявки по Наредбата за условията и реда за осигуряване на 

заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател 

получените такива от нашите членове работодатели бяха основно за специалности от 

това професионално направление, като нуждите за индустрията се увеличават 

непрекъснато.  



 

Във почти всяко проучване на търсени професии от работодателите през 

последните 8 години машинните инженери се оказват кадрите, от които има най-голям 

недостиг не само в България, а и в световен мащаб. Пазарът на труда и в бъдеще ще има 

нужда основно от инженери, което е отчетено и в доклад за професиите с бъдеще от 

Министерството на труда и социалната политика.  

Основен е недостигът на машинни и електроинженери, както и на такива, които 

да работят в индустрията и уредостроенето. Интересът към обучението в такива 

специалности обаче остава слаб. Като намирането или даването на още една възможност 

чрез включване на специалностите от професионалното направление 5.1 в Списъка на 

професионални направления и защитени специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за 

висшето образование ще даде възможност да се увеличи този интерес. Той ще подкрепи 

и работодателите, които на този етап не успяха да подадат своите заявки за сключване 

на договори със студенти, и които ние продължаваме да получаваме именно за 

посочените по-горе специалности. 

По данни на НСИ за четвъртото тримесечие на 2020 г. относителният дял на 

индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на 

икономиката с 1,4 процентни пункта до 23,9%, докато дейностите в сферата на услугите 

отчитат спад до 72,9%. Все повече работни места се откриват в индустриалния сектор, 

но същите често остават трайно незаети. Това налага да се използват всички възможни 

законови механизми за облекчаване обучението по търсени специалности в областта на 

инженерните науки. 

С настоящото бихме искали да изразим благодарността си, че всички предложени 

до момента специалности, бяха включени в списъка. Изразяваме нашата подкрепа за 

неговото приемане и се надявам се, че ще приемете аргументи ни и ще включите 

специалностите от професионалното направление „Машинно инженерство“ в списъка. 

 

 

С УВАЖЕНИЕ, 

 

ВАСИЛ ВЕЛЕВ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ НА АИКБ  


